
 
 
 
 
 
 
 
 
Field manager/Uitvoerder (1FTE) 

 
Bedrijfsprofiel 
Biosoil Europe, onderdeel van Reyrink groep te Esbeek, levert wereldwijd op maat gemaakte in-situ biologische 
bodem- en grondwatersaneringssystemen aan. Hierbij vertrouwen we op de kennis en kunde van onze 
medewerkers om snel en efficiënt resultaat te leveren aan onze klanten zonder kwaliteit, veiligheid en milieu 
uit het oog te verliezen. Daarom bouwen en onderhouden we onze installaties zelf. Onze standplaats is Tilburg. 
We bieden onze saneringsdiensten wereldwijd aan en hebben hiervoor gedreven specialisten van diverse 
nationaliteiten in dienst. Kenmerkend voor Biosoil zijn de korte lijnen en de hands-on mentaliteit, waarbij ieder 
z’n verantwoordelijkheid neemt en gezamenlijk problemen aanvliegt. We hebben een horizontale organisatie 
waarin open en transparant wordt gecommuniceerd en snel geschakeld wordt. 
 
Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een Field Manager/Uitvoerder die Biosoil vertegenwoordigt 
op het project.  
 
Taken en verantwoordelijkheden 

 Het dagelijks begeleiden, aansturen en controleren van werknemers, ingehuurd personeel en 
onderaannemers 

 Uitvoeren van de project administratie (logboek) 

 Verantwoordelijk voor de voortgang en de veiligheidsmaatregelen op het project 

 Afstemming met Project Manager en de SHEQ coördinator 

 Communicatie met en afstemming tussen diverse betrokkenen binnen het project 

 Organisatie van uitvoeringsactiviteiten die nodig zijn om het project te kunnen realiseren. 
 
Functie-eisen 

 Kennis van grondwerken 

 Aantoonbare ervaring met civiele techniek, milieutechniek of cultuurtechniek of hieraan gelijkwaardig 

 Aantoonbaar praktijkervaring van minimaal 2 jaar 

 MBO opleiding is een pré evenals beheersing van de Engelse taal 

 
Ons aanbod 
Een uitdagende en afwisselende fulltime functie met zelfstandigheid en ontwikkelingsmogelijkheden, in een 
organisatie die volop in beweging is.  Je krijgt volop de ruimte om jouw kennis en ervaring in te brengen bij het 
ontwikkelen en onderhouden van onze technische systemen. Je komt te werken in een collegiaal team.  
Wij bieden een marktconform salaris, 24 vakantiedagen en 3,5 ATV dagen per jaar op basis van een fulltime 
dienstverband. Deelname aan een bedrijfspensioenregeling, collectieve ANW Hiaat verzekering en korting op 
een collectieve zorgverzekering. 
 

Is je interesse gewekt? 
Richt dan je sollicitatie voorzien van een CV aan Marco van Horssen (hrm@reyrink.nl). 

Voor meer informatie kun je terecht bij Frank Wijnbeld (f.wijnbeld@biosoil.com). 
Biosoil EU 

Henri Blomjousstraat 25, 5048 AG Tilburg 
078-6820140 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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